
25th International
Saab Club Meeting
Ljungbyhed 11-13 aug 2006

Saab över alla 
gränser
Med Saab presterar du alltid 
maximalt. Eric Carlsson gjorde 
det i Monte Carlo redan i bör-
jan av 60-talet. Turbon fl yttade 
Saab-förare snabbareframåt 
än andra. I denna gränsöver-
skridande anda formar vi den 
25 internationella Saab-träffen 
i Skåne 2006. Du som älskar 
Saab är välkommen till Ljungby-
hed den 11–13 aug 2006. 

Ljungbyhed



Välkommen till natursköna Ljungbyhed
Ljungbyhed ligger invid en av Sveriges vackraste nationalparker. Här på 
 Söderåsen vid Skäralid fi nns möjlighet till fotvandring i sagolik naturmiljö. 
Om du önskar fi nns tillgång till guidning, utställning och restaurang. 
Uppe från Kopparhatten är utsikten hänryckande över rasbranter, klipp -
dalar, bokskog och slättland.

Nära från kontinenten
Ljungbyheds läge i Skåne är gynnsamt oavsett varifrån du kommer. Det är 
380 km från Hamburg, 930 km från Bryssel och 540 km från Stockholm. 
Vägarna hit är utmärkta. Vi rekommenderar alla våra gäster söder ifrån att 
köra över Öresundsbron. Det går snabbt och dessutom erbjuds ni ett mycket 
fördelaktigt rabattpris: 150 kr per överfart (ord pris 270 kr). Det går också 
bra att ta färjan till Helsingborg. Förbindelsen från danska Helsingör är en 
av världens turtätaste. 

Från öster, Hässleholm och 
Kristianstad, erbjuds den snabba 
riksväg 21. Även norrifrån är 
naturligtvis vägarna snabba 
via E6 eller E4. Vik av E4 vid 
Östra Ljungby mot Klippan. 
Då kör du på väg 13 (som går 
från Ängelholm) mot Klippan. 
Fortsätt förbi Klippan, kör 
på väg 21 (mot Hässleholm/
Kristianstad) och ta till höger i 
rondellen där det är skyltat mot 
Ljungbyhed. Förmodligen kan 
du nog följa blåröken. 

Oavsett från vilket land du kommer. Oavsett vilken Saab-modell du kör. Kvinna som man, 
barn som vuxen – kommer att få en gränslös upplevelse under de tre dagarna i underbart 
vackra Skåne. Du och Dina vänner är hjärtligt välkomna! 

Ljungbyhed



SAAB i luften
Ljungbyhed är känt för sin utbildning av militärfl y-
gare på F5. Numera är den verksamheten nedlagd, 
men fl ygplatsen fi nns kvar med hangarer och allt.
Vi kommer alla att bo vid fl ygfältet. Det är en stor 
fördel då alla aktiviteter inom träffområdet kan nås 
på gångavstånd. De fl esta önskemål på boende kan 
tillgodoses: camping för tält och husvagn, vandrar-
hem, logementsboende och hotell. Det blir också 
lättare för dig att knyta nya kontakter, då alla träff-
deltagare fi nns på samma plats. Med andra ord helt 
i andan av ”Saab över alla gränser”. 
 Det fi nns en air av SAAB kvar i luften här. Givet-
vis fi nns ett besöksvärt museum som beskriver ut-
vecklingen från militär execisplats 1680 till de första 
fl ygförsöken här 1910 och fl ygvapnets pilotutbild-
ning 1926-1998. 

Kultur både för kropp och själ
I Rönneå, som ringlar genom landskapet, simmar 
både lax, öring, gädda och ål. Även Bäljane å 
är känd för sitt goda fi ske. Kanoter fi nns att hyra 
och det fi nns utmärkta rastplatser längs åarna. 
Eller koppla av på ryggen av en islandshäst. Som 
golfare har du inom 30 min bilavstånd tillgång till 
ett tjugotal av landets bästa golfbanor. En helt 
ny 18-hålsbana fi nns i Ljungbyhed.
 Även för dig som hellre ägnar dig åt annan typ av 
kultur är utbudet stort. Du har historien inpå 
 knutarna. Det var på Herrevadskloster som Tycho 
Brahe 1572 fi ck syn på supernovan Stella Nova, 
 vilket gjorde honom världsberömd. Stjärngravarna 
i Bjersgård utgör historiska minnesmärken, liksom 
Gråmanstorps medeltida kyrka. S:t Petri kyrka i 
Klippan är betydligt modernare, men hit vallfärdar 
arkitektstuderande från hela världen. Den anses som 
en av det moderna Sveriges arkitektoniskt mest 
 fulländade kyrkor.



Preliminärt program
Fredagen den 11 augusti
Kl 12.00 Incheckning
• Du får ditt välkomstpaket och blir anvisad ditt boende
• Möjlighet ges för er som vill fi ka
• Möjlighet fi nns för dig som vill vaska av dig själv och bilen (välj själv ordning) eller eventuellt se över din 

bil. Lokala turistbyrån och arrangörerna står till tjänst med tips om lämpliga utfl ykter i närområdet.
• Lotteriförsäljning

På kvällen sker den offi ciella invigningen med välkomstceremoni och mat. Dryck köps till självkostnadspris.

Lördagen den 12 augusti
Dagsprogram
• Under hela dagen arrangeras intressanta Saabföredrag på F5. 
• Visning av Saabfi lmer
• Rundturer för alla smaker till exempel slottstur, museirunda, naturrunda, 

shoppingrunda, speciell runda inriktad för barnen.
• Informationstältet står till tjänst svar på dina frågor om arrangemanget. 
• Möjlighet till biltvätt eller verkstadsplats
• Försäljning av lotter hela dagen.
• Speciella aktiviteter för barnen.
• Möjlighet till bankörning på F5.

Incheckning före lunch, körning fram till sena eftermiddagen.

Kvällsprogram
Uppställning av bilar för Concourse de charme. Klassindelning får du veta mer om senare.

20.00 Middag serveras (lokalen öppnar 19.00)
• Underhållning för barn parallellt med middagens aktiviteter under vuxens överinseende.
• Prisutdelningar
• Underhållning med Revygänget Finjabacken.
• Klubbrepresentanternas tal
• Dans

Söndagen den 13 augusti
Förmiddag
• Flyguppvisning 
• Barnaktiviteter
• Saabmarknad
• Körning på F5
• Klubbrepresentantmöte

Eftermiddag
• Avslutningsceremoni
• Fika

Internationella Saabklubbträffen är ett samarrangemang mellan svenska Saabklubbar.
Anmälan görs via särskild blankett eller via www.intsaab2006.com

Boka in augusti 2006 redan nu. Du kommer att få uppleva en förstklassig träff i det sensommarfagra 
Ljungbyhed i Skåne. Ta med vänner. Ta med familjen. Det fi nns ett digert utbud för alla åldrar, kön och 
nationaliteter. VÄLKOMNA!

Träffen är ett samarrangemang av Svenska Saabklubbar.
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